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Achtervolg Mij Pursue Me
Mijn kinderen, veel van het goede in jullie wereld zal
worden weggenomen. Realiseer je als je geniet van 
de komfoor en gemakken die je nu hebt, dat je ze al 
snel niet meer zult hebben. Je zult rouwen om deze 
verliezen en soms worstelen om te begrijpen wat er 
gebeurd.

Realiseer je dat ik het komfoor moet wegnemen om 
de volledige aandacht te krijgen van zo veel mogelijk
ongelovigen zodat ze Mij leren kennen en niet zullen 
lijden in de duisternis zonder Mij

Weet dat als je dichter en dichter bij Mij wandelt en 
tijd besteed in Mijn Woord dat ik je thuis zal brengen
bij Mij ruim voordat de condities op aarde zullen 
verslechteren. Maak het tot je hoogste prioriteit om 
Mij te achtervolgen (na te jagen) met heel je hart en 
je ziel.

(Bijbel teksten worden niet vertaald, die kunt u lezen in 
uw eigen Bijbel.)

Onderstaande tekst staat niet in uw HSV, maar ze 
verwoord goed wat er bedoeld word met “Achtervolgen”

Sirach 14 KBS
20 Gelukkig de man die zich op de wijsheid toelegt
en die eropuit is inzicht te krijgen;
21 die de wegen van de wijsheid in zijn hart overdenkt
en haar geheimen probeert te ontdekken; 
22 die op weg gaat en haar als een speurder nazit
en op de loer ligt waar zij heen gaat;
23 die door haar ramen gluurt
en aan haar deuren staat te luisteren;
24 die dichtbij haar woning kampeert
en zijn tentpin in haar muren slaat;
25 die zijn tent vlak naast haar opzet
en zijn intrek neemt op een plek waar het goed is.
26 Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting
en hij woont onder haar takken.
27 Door haar wordt hij tegen de hitte beschut
en onder haar pracht vindt hij rust.

My children, much of what is good in your world is 
about to be taken away. Realize as you enjoy the 
comforts and conveniences you now have that soon 
you will not have them. You will grieve these losses 
and struggle to understand at times what is 
happening.

Realize I must remove comforts to get the full 
attention of as many unbelievers as possible that they
come to know Me and not suffer an eternity in 
darkness without Me.

Know that as you walk more and more closely with 
Me and spend time in My Word that I will bring you 
home to Me long before all conditions in the earth 
deteriorate, and make it your point to pursue Me with
all your heart and soul.

[Deu 4:29 KJV] 29 But if from thence thou shalt seek the 
LORD thy God, thou shalt find [him], if thou seek him 
with all thy heart and with all thy soul.

[Pro 8:17 KJV] 17 I love them that love me; and those 
that seek me early shall find me.

[Lam 3:25 KJV] 25 The LORD [is] good unto them that 
wait for him, to the soul [that] seeketh him.

[Isa 55:6-7 KJV] 6 Seek ye the LORD while he may be 
found, call ye upon him while he is near: 7 Let the wicked
forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: 
and let him return unto the LORD, and he will have mercy
upon him; and to our God, for he will abundantly pardon.

[Psa 34:10 KJV] 10 The young lions do lack, and suffer 
hunger: but they that seek the LORD shall not want any 
good [thing].
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